"भाऊसाहेब फुं डकर फळबाग लागवड योजना"या
योजनेंतगगत सन 2018-19 साठी फळबाग लागवडीस
मदतवाढ दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषि,पशसुंवर्गन, दग्र्व्यवसाय षवकास व मत्स्यव्यवसाय षवभाग
शासन षनणगय क्रमाुंक: राफयो-2018/प्र.क्र. 47(भाग-4)/9-अे
मादाम कामा रोड, हतात्समा राजगरु चौक,
मुंत्रालय षव्तार, मुंबई 400 032.
षदनाुंक:- 28 षडसेंबर, 2018
वाचा:- (१) शासन षनणगय क्रमाुंक: राफयो-2018/प्र.क्र.47/9-अे, षदनाुंक 6 जलै, 201८
(२) आयक्त (कृषि), कृषि आयक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणे याुंचे जा.क्र./कृआ/पलो-1/भा.फुं .फ.योजना/
3050/2018, षदनाुंक 29/11/2018 चे पत्र.
प्र्तावना :महात्समा गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत केवळ "जॉबकाडग र्ारण करणारे अल्प व अत्सयल्प भूर्ारक
शेतकरी आषण अनसूषचत जाती-जमातीचे शेतकरी" फळबाग लागवडीकषरता २ हे क्टर क्षेत्र मयादे पयंत अनदानास पात्र
आहे त. सबब, राज्यामध्ये 80 % अल्प व अत्सयल्प भूर्ारक शेतकरी असूनही त्सयाुंच्याकडे 'जॉब काडग ' नसल्याने ते महात्समा
गाुंर्ी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगगत फळबाग लागवडीकषरता अनदान षमळण्यास अपात्र ठरत होते.

या

पार्श्गभम
ू ीवर उपरोक्त वाचा येथील शासन षनणगयान्वये सन, 2018-19 च्या खरीप हुंगामापासून "भाऊसाहेब फुं डकर फळबाग
लागवड योजना" ही नवीन योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. सदर शासन षनणगयातील पषरच्छे द क्रमाुंक 3 मध्ये
या योजनेंतगगत फळबाग लागवडीचा कालावर्ी प्रषतविग माहे मे ते नोव्हें बर पयंत राहील असे नमूद करण्यात आले आहे .
तथाषप, याविी दष्ट्काळसदृष्ट्य पषरस््थती असल्यामळे तसेच योजनेच्या अुंमलबजावणीस षवलुंब झाल्याने षवहीत कालावर्ीत
फळबाग लागवड करणे शेतकऱयाुंना शक्य झाले नाही. त्सयामळे सदर योजनेंतगगत फळबाग लागवडीच्या कालावर्ीस
मदतवाढ दे ण्याची षवनुंती कृिी आयक्तालयाकडू न उपरोक्त वाचा येथील क्रमाुंक 2 च्या पत्राद्वारे तसेच षवषवर् ्तरावरुन
करण्यात येत होती. सदर बाब षवचारात घेऊन फळबाग लागवड करण्याची मदत वाढवून दे ण्याची बाब षवचारार्ीन होती.
शासन षनणगय :"भाऊसाहेब फुं डकर फळबाग लागवड योजना" या योजनेंतगगत केवळ सन 2018-19 या एका विाकषरता फळबाग
लागवडीस षदनाुंक 31 माचग, 2019 पयंत मदतवाढ दे ण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर शासन षनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत्थळावर उपलब्र् करण्यात आला
असून त्सयाचा सुंकेताक 201812281559089001 असा आहे. हा आदे श षडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाुंषकत करुन काढण्यात
येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नाुंवाने,
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सह सषचव, महाराष्ट्र शासन

प्रषत,
1) मा. मख्यमुंत्री,महाराष्ट्र राज्य, मुंत्रालय, मुंबई-32
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2) मा. मुंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंत्रालय, मुंबई-32
3) मा. षवरोर्ी पक्षनेता, महाराष्ट्र षवर्ानपषरिद, महाराष्ट्र राज्य, षवर्ानमुंडळ सषचवालय, मुंबई.
4) मा. षवरोर्ी पक्षनेता, महाराष्ट्र षवर्ानसभा, महाराष्ट्र राज्य, षवर्ानमुंडळ सषचवालय, मुंबई.
5) राज्यमुंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंत्रालय, मुंबई-32
6) सवग षवर्ान पषरिद/षवर्ानसभा सद्य, महाराष्ट्र राज्य षवर्ानमुंडळ, मुंबई.
7) मख्य सषचव, महाराष्ट्र शासन, मुंत्रालय, मुंबई-32.
8) अपर मख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
9) अपर मख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
10) सषचव (कृषि), कृषि व पदम षवभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32.
11) आयक्त,कृषि,महाराष्ट्र राज्य,पणे.
12) सुंचालक (फलोत्सपादन), कृषि आयक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पणे
13) कलगरु (सवग कृषि षवद्यापीठे ), महाराष्ट्र राज्य.
14) सवग सह सषचव/उप सषचव, कृषि व पदम षवभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32.
15) सवग कृषि सुंचालक / कृषि सहसुंचालक,कृषि आयक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पणे
16) सवग षवभागीय कृषि सहसुंचालक, महाराष्ट्र राज्य.
17) सवग षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी तथा प्रकल्प सुंचालक (आत्समा)
18) महालेखापाल,महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा/ लेखा अनज्ञेयता),मुंबई
19) महालेखापाल,महाराष्ट्र-2,(लेखा परीक्षा/लेखा अनज्ञेयता ),नागपूर
20) सवग षजल्हा कोिागार अषर्कारी,
21) अषर्दान व लेखाषर्कारी, मुंबई./षनवासी लेखापषरक्षा अषर्कारी, मुंबई.
22) माषहती व जनसुंपकग सुंचालनालय, मुंत्रालय,मुंबई-32.
23) षनवड न्ती.
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